
البشببر ل ن البدايببة باعتبببار أفضل والملكئكة النهاية باعتبار أفضل البشر 
ثببم  الطيببن مببن أشببرف والنببور نور من خلقوا والملكئكة طين من خلقوا

اللككه )) " قككال شككاهدون وهككم إناثككا الملكئكككة خلقنا (( أم قال
أن قبككل مسككبقا علككم قككد الككذي الباطككل حكمهككم مبينا تعالى

) هبببذه) الله ولد ليقولون إفكهم من إنهم (( إل  قال" يستفتوا
هدايببة يببا كببذا والل م وإ ن أل مؤكببدات بثلثة مؤكدة تشاهدو ن كما الجملة

؟ بعد وايش أل الله
 والل م  وا ن: الطالب
أتي كمبا للتوكيبد شبك بل تبأتي فإنهبا أل أمبا والل م  وا ن: الشيخ كبذلك ت
والتوكيببد التنبببيه بهببا ويراد اتستفتاح أداه أل يقال ولهذا والتستفتاح للتنبيه

إناثببا الملكئكببة جعلوا الذين هؤل ء أي إنهم أل بعدها ما تحقق أي والتحقيق
)) إفكهككم من إنهم((  يشتهو ن ما ولهم البنات لله جعلوا الذين وهؤل ء

المسبب على السبب قد م ) وهنا) الله ولد (( ليقولون كذبهم من أي
ومببن لهميتببه القببول على الفك قد م القول والمسبب الفك هو السبب

السببياق فمقتضببى وإل به يؤتى أ ن قبل من بطلنه للنسا ن يتبين أ ن أجل
مقتضببى وكببأ ن إ ن خبببر يقولببو ن ل ن اللببه ولببد ليقولببو ن إنهم إل يقال أ ن

يببرد حببتى باطببل القول هذا أ ن لبيا ن أخرت لكن التسم تباشر أ ن السياق
إفكهببم بسبببب إنهببم أل أي للسببية هنا ومن بطلنه علم وقد الذهن على

مببن المببأفوك القول هذا ليقولو ن إنهم أل يعني للتبعيض تكو ن أ ن ويجوز
شببريكا للببه وجعلببوا ولببدا للببه جعلببوا فهببم كببثير إفكهم ل ن إفكهم جملة

تكببو ن أ ن يجببوز مببن أ ن فالحاصببل الفببك مببن هببذا كببل زوجا لله وجعلوا
  تسببية تكو ن أ ن ويجوز للتبعيض

قببال كمببا الكببذب هببو الفببك ل ن كذبهم من )) أي إفكهم من((  وقوله
بالكببذب ) أي) منكككم عصككبة بالفككك جككاءوا الذي (( إن تعالى الله

فنقببول هببذا )) وعلى الله ولد((  القول ومقول إ ن خبر الجملة ليقولو ن
إفكهم من إنهم أل((  القول مقول نصب محل )) في الله ولد((  إ ن

" المؤلببف قببال ؟ صببيغة ببباي الله ولد قالوا ) كيف) الله ولد ليقولون
الولببد فببإ ن الولببد من البنت أ ن " ومعلو م الله بنات الملكئكة بقولهم

(( يوصيكم تعببالى اللببه قال والبن البنت على يطلق العربية اللغة في
مككن إنهككم (( أل) ) النككثيين حككظ مثككل للذكر أولكدكم في الله

لكاذبو ن وإنهم الله بنات الملكئكة ) بقولهم) الله ولد ليقولون إفكهم
أبطببل اللببه فيكو ن القول هذا إبطال بها والمراد بمؤكدين مؤكدة الجملة
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مقببوله عببن التحدث قبل أبطله وبعده مقوله عن التحدث قبل القول هذا
كبباذبو ن أنهببم نشببهد ونحببن لكاذبو ن وإنهم بقوله وبعده إفكهم من بقوله

كفببوا له يكن ولم يولد ولم يلد لم صمد أحد واحد تعالى الله فإ ن هذا في
فقببال النعببا م تسببورة فببي هببذا بطل ن علببى وجل عز الله برهن وقد أحد

للوا تعالى عع عج عو هه ((  لل عء هل عكا عر لن لش هجكك لل لم ا لهكك عق عل عخ لقككوا عو عر عخ له عو عن علكك هنيكك عب
تت عنا عب هر عو لي عغ تم هب لل له هع عن عحا لب على لس ععا عت لما عو عن عع لفو هص لع عي هدي هت عبكك عوا عم لسكك ال

هض لر ل
ع لنى عوا لن عأ لكو له عي دد عل عل لم عو عل لن عو لك له عت دة عل عب هح عق عصا عل عخ لل عو تء لككك لي عشكك
عو له لل عو لك تء هب لي دم عش هلي تكن ولم ولد له يكو ن أنى ]فقال101)[النعا م:) عع

مسببتحيل هببذا زوجببة يعني صاحبة له وليس ولد له يكو ن كيف صاحبة له
ل ن ولببد لببه يكو ن أ ن يمكن ل شي ء لكل والخالق شي ء كل خلق والثانية

جببز ء ل ن مخلوقببا شببيئا يكببن لببم منه جز ءا كا ن وإذا الوالد من جز ء الولد
للوا تعببالى اللببه قببال مثلببه خالقا يكو ن الخالق عع عج عو له ((  لن علكك هه همك هكد عبككا هع
ءءا لز لن لجك عن هإ عسكا هلن در ا لفكو عك دن عل هبيك ككل (( وخلكق]15)[الزخببرف:) لم
فكيببف ولببد لببه ليببس أنببه أعلمنا وقد))  عليم شيء بكل وهو شيء
وجببوه مببن الولببد امتنبباع على الله فبرهن للواقع مطابق غير خبره يكو ن
عليببم شببي ء بكببل أنببه والثببالث شببي ء كل خلق وأنه الصاحبة امتناع ثلثة

ل ن حقا كذلك يلد لم أنه يقتضي يلد لم بأنه أخبرنا وقد شي ء بكل وعلمه
 لعلمه مطابقا يكو ن أ ن لبد الخبر هذا

قببال ثببم اللببه ولببد قببولهم فببي أي )) فيببه لكبباذبو ن (( وإنهببم قببال
وهببي اصببطفى أصببلها اصببطفى))  البنين على البنات (( أصطفى

معنببى فيكببو ن هببذا وعلببى خيبباره الشببي ء وصببفوة الصببفوة من مأخوذة
همببزة اصببطفى همببزة أ ن والمعببروف أصطفى قال وهنا اختار اصطفى

كل م إلببى اتسببتمع القطببع همببزة هنببا كببانت فلمبباذا قطببع همببزة ل وصل
همببزة ليسببت هنببا " الهمزة للستفهام الهمزة بفتح"  قال المؤلف
يكو ن ل ولهذا بالساكن النطق ؟ ايش إلى للتوصل بها يؤتى الذي الوصل

اتسببتفها م همزة ولكنها وصل همزة ليست هنا فالهمزة تساكنا إل بعدها ما
اتسببتغني كيببف الوصببل همببزة عن التستفها م بهمزة أي بها فاتستغني نعم
النطببق فيسببهل مفتوحببة التسببتفها م همببزة أي الوصببل همببزة عببن بهببا

إلببى التوصبل اجبل مبن بهبا جيبب ء الوصببل همببزة وأصببل بعدها بالساكن
همببزة عببن بهببا نسببتغني فإننببا قطع همزة لدينا كا ن وإذا بالساكن النطق
فتقلببب البنببات آصببطفى الية هذه غير في آخر وجه يجوز أنه مع الوصل
)) يشككركون أمككا خيككر (( آلله تعالى قوله ومنه مد إلى الوصل همزة
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عببن بهببا واتسببتغني ) طيببب) تفترون الله على أم لكم أذن (( آلله
الفعببل تفسببير هبذا اختبار أي قببال الوصببل همببزة فحذفت الوصل همزة

فببرض لببو يعني البنين على البنات وجل عز الله يختار هل يعني اصطفى
علببى البنببات يصببطفى هببل ولببدا يتخذ الله أ ن المتناع غاية ممتنعا فرضا
البنبات اللببه يختبار أ ن يمكبن ول البنببات من أشرف البنين ل ن ل ؟ البنين
يختببار اللببه أ ن بامتنبباعه المقطببوع الممتنببع الفرض فرض لو البنين على
؟البنببات ايببش تختبباروا لم أنتم أنكم كما البنين على البنات اختار ما ولدا
أصكطفى((  قببال ولهذا طيب البنات ولله لكم البنين جعلتم البنين على

 طيب يمكن ل ؟ ايش )) الجواب البنين على البنات
؟ لكم ما يعرب أ ن الله هداية من اريد أنا لكم ما:  الشيخ

 خبر ولكم مبتدأ   ما: الطالب
هدايببة ال خ قال كما اتستفهامية هي بل نافية أنها تظنوا ل ما  تما م: الشيخ

تحكمببوا حببتى لكببم شببي ء أي يعني خبر لكم والمجرور والجار  مبتدأ الله
للتوبيببخ التسببتفها م وهببذا الملكئكببة وهم البنات لله إ ن فتقولوا الحكم هذا

 الفاتسد الحكم هذا تحكمو ن كيف بعده كالذي والنكار
إذن تلك((  جبباكئر حكببم وأيضببا فاتسببد المؤلببف قببال كمببا الحكم وهذا 

)) تذكرون أفل((  قببال ثببم جبباكئر فاتسببد حكببم )) فهو ضيزى قسمة
مببع والتقريع التوبيخ تفيد هنا التستفهامات كل للتوبيخ أيضا هنا التستفها م

" بإكدغككام قككال))  تذكرون أفل((  عليهببا الكل م تسببياتي أخرى فاكئدة
الككذال فككي التككاء فككأكدغمت تتككذكرون أصككلها الككذال فككي التاء

ككرون فصارت تسبببعية )) قببرا ءة  تذكرون(( قببرا ءة فيهببا " طيببب تذ
آيببة فببي قرا ءتببا ن جببا ءت إذا علينببا مر المصحف في عندنا الموجود وهي
فببي جببا ء مببا علببى لتحببافظ مببرة وبهببذه مببرة بهذه تقرأ أ ن الفضل فإ ن

عنببد ينبغببي ل هببذا إ ن قلنببا أننبا إل اللبه عنببد من الكل ل ن الكريم القرآ ن
عاطفيببا عاميببا عاما يكو ن وربما يقرأ ل العامي فتنة به يحصل لنه العامة
أفل قلت فإذا تذكرو ن أفل لك قال تذكرو ن أفل عنده مثل قلت فإذا غيورا

أكبببر يأخببذ يمكن تذكرو ن أفل وقلت عدت فإذا تذكرو ن أفل قال تذكرو ن
العلم طالب كل على للقرآ ن محرف ال ن أنك يرى لنه ويضربك عنده ما

فبي وبمبا مبرة بهبا يقببرأ أ ن لبه ينبغبي تسببعية قبرا ءة هذه أ ن يعلم الذي
(( قال بها نزل التي الوجوه على بالقرآ ن يأتي حتى أخرى مرة المصحف

تتعظببو ن أفل يعنببي التعبباظ أي التببذكر تببذكرو ن )) معنى تذكرون أفل
تذكرون أفل((  منكببم مقبببول غير جاكئر حكم به حكمتم ما أ ن فتدركوا
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النقببل دليببل أمببا النقل ودليل العقل بدليل الولد عن منزه تسبحانه )) أنه
(( تعالى قوله ذلك ومن ولدا اتخذ أنه فيها الله ينكر التي اليات أكثر فما
كفككوا لككه يكن ولم يولد ولم يلد لم الصمد الله أحد الله هو قل
وكببا ن منببه جببز ءا لكببا ن ولببد لله كا ن لو فنقول العقلي الدليل ) أما) أحد

 والده بذلك اتستحق كما للعبادة مستحقا
أ ن يمتنببع والحببدوث حادثببا الولد هذا لكا ن ولدا الله اتخذ لو نقول أ ن ثانيا

ن جز ءا يكو ن ا يبزل لبم اللبه ل ن اللبه م ودا زال وم ذاته موج تسببحانه ب
يكببو ن فكيببف حادثببا ايببش الولببد هببذا صار ولدا اتخذ أنه قدر فإذا وتعالى

تعببالى اللببه قببال كمببا الوالببد مببن جببز ء الولد ل ن الله من جز ء وهو حادثا
عليببه اللببه صببلى النبببي قببال ) وكمببا) جزءا عباكده من له (( وجعلوا

 ) مني بضعة فاطمة ( إن وتسلم
أ ن - لبببد الثببالث الببوجه هبذا –الولببد ل ن ولبدا الله يتخذ أ ن أيضا ويمتنع 

أحد يماثله ل شبيه له ليس تسبحانه والله لبيه مشبها يكو ن
وتعببالى تسبببحانه واللببه النوع لبقا ء إليه يحتاج من يتخذه إنما الولد رابعا 

لكببن الببدنيا من أثره انقطع عقيما النسا ن كا ن إذا ولهذا لحد محتاج غير
التوالببد كا ن ولهذا الدنيا في أثره بقي ولد بعد ولد له وتوالد ولودا كا ن إذا

أربعببة وجببوه فهببذه النسبباني النببوع لبقببا ء الوحيببد السبب هو البشر بين
  طيب وتعالى تسبحانه الله على الولد امتناع على تدل عقلية

ألفببوا بببل انتقببالي إضببراب أيضا ) هذا) مبين سلطان لكم (( أم قال
بببه حكمببوا مببا على توبيخهم من وجل عز الله انتقل النتقالي والضراب

سلطان لكم ام((  فقال الحجة طلب إلى وتعالى تسبحانه لله الولد من
كببل فببي والسببلطة السلطة به تكو ن ما هنا بالسلطا ن )) والمراد مبين
تسببلطا ن المير بالمارة السلطة تكو ن لوليات ا باب ففي بحسبه موضع

علببى تسبلطة لبه القبادر فببالقوي ببالقوة السلطة تكو ن العمال باب في
فهنببا بالببدليل السببلطة تكببو ن الببدليل وطلببب المحاجببة ببباب فببي العمل

السببلطة بببه تكببو ن الدليل ل ن دليل لكم هل يعني دليل أي مبين تسلطا ن
أي عليببك تسببلطا ن له صار دليل وصارمعه إنسا ن حاجك إذا يعني للمحاج
يحتمببل هنا مبين ) وكلمة) مبين سلطان لكم (( أم قال ولهذا تسلطة

لزمبا يكو ن الرباعي أبا ن ل ن المتعدي أبا ن ومن اللز م أبا ن من تكو ن أ ن
قلببت وإذا  لز م ؟ متعببد وال لز م فهو الصبح أبا ن قلت فإذا متعديا ويكو ن

أ م المعنى أ ن أي لز م هي هل هنا مبين كلمة متعدي هذا الحق فل ن أبا ن
الحجببة أو تقولببو ن مببا يبببين تسلطا ن ألكم أي متعدي أ م بين تسلطا ن لكم
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مببا ل ن للز م متضببمن المتعببدي ل ن ؟ ليش أحسن هنا المتعدي نعم لكم
 نفسه في بين فهو غيره أبا ن

وصببنيع ولدا لله  أ ن" واضحة " حجة المؤلف قال مبين تسلطا ن لكم أ م
بيببن أي اللز م مببن مبببين جعببل أنببه علببى يببدل واضحة قوله في المؤلف

مببن جعلنبباه إذا لننببا وذلببك مبببين أي المتعببدي أبا ن من أنه الرجح ولكن
العكس بخلف اللز م يعني الصل وجود منه لز م المتعدي
...  : الطالب

.... لز م كلهما لز م وأبا ن لز م  با ن: الشيخ 
لم:  القارئ لم (( أ لك دن عل عطا لل دن لس هبي لتوا156( لم لأ عف لم )  لك هب عتا هك لن هب لم هإ لت لن لك

عن هقي هكد للوا157( عصا عع عج عو له )  عنكك لي عن عب ليكك عب هة عو لنكك هج لل ءبا ا عسكك لد عن عقكك عل هت عو عمكك هل عع
لة لن هج لل لم ا له لن عن هإ لرو عض لح لم عن158( عل عحا لب لس هه )  لل لما ال عن عع لفو هص )159( عي

لل عكد هإ عبا هه هع لل عن ال هصي عل لخ لم لل لم160( ا لك لن هإ عف عمككا )  عن عو لدو لبكك لع عمككا161( عت  (
لم لت لن هه عأ لي عل عن عع هني هت عفا لل162( هب هإ لن )  عو عم هل له هم عصا هحي عج لل ) .)  )163( ا

تعببالى اللببه قببال الرجيببم الشببيطا ن مببن بببالله أعببوذ : بببس الشببيخ
قببوله معنببى ) مببا) البنككون ولهككم البنككات ألربككك (( فاسككتفتهم

؟ فاتستفتهم
...  : الطالب

عندك؟ بالتستفتا ء التعبير يفيده الذي ما طيب اتسألهم : يعني الشيخ 
التهكم    يفيد: الطالب

طيببب شبباكر يببا يل هببذا في حكما جعلهم كأنه بهم التهكم : يفيد الشيخ 
به؟ يراد هنا )) التستفها م البنون ولهم البنات ألربك((  قوله

  التوبيخ: الطالب
)) البنكون ولهكم البنكات ألربك((  قوله كيف طيب : التوبيخ الشيخ 

؟ هذا اشرح
...  : الطالب
 لنفسهم ويجعلو ن الله بنات الملكئكة : يجعلو ن الشيخ

   البنين: الطالب
وهو مسوكدا وجهه ظل بالنثى أحدهم بشر (( إذا : البنين الشيخ
خلقنببا أ م قببوله احمببد يا نعم وجل عز لله الشي ء هذا  ويرضى)) كظيم

متصلة؟ ا م منقطعة هنا أ م الملكئكة
   منقطعة: الطالب
؟ المنقطعة أ م علمة هي ما طيب  : منقطعة الشيخ
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بل   بمعنى: الطالب 
بمعنى فهي المتصلة وأما والهمزة بل :  بمعنى الشيخ

   أو: الطالب 
)) ليقولون إفكهم من إنهم (( إل قوله ا خ يا نعم او : بمعنى الشيخ

 ؟ مؤكدات بعدة مؤكدة الجملة هذه
 التوكيد ونو ن للتستفتاح   ال: الطالب
التوكيد نو ن هي ما : ا ن الشيخ

  ا ن: الطالب
بل للفعل تأتي التي التوكيد نو ن للتوكيد هي : ما الشيخ

والل م المؤكدة   ا ن: الطالب 
) مببن) إفكهككم من إنهم (( أل قوله طيب والل م المؤكدة : إ ن الشيخ

هنا؟
   للتبعيض: الطالب 

 ؟ ثانيا معنى تحتمل ول : للتبعيض الشيخ
 تحتمل   ل: الطالب
: طيب الشيخ

   تسببية: الطالب
ل تسببية : كيف الشيخ

...  : الطالب
معناه الفك  بيانية قلنا : ما الشيخ

  الكذب: الطالب 
مقول له قول كل ؟ ليقولو ن قوله في القول مقول أين : الكذب الشيخ 

مقول؟ قول فلكل  قلت ايش قلت اذا انت
...  : الطالب
هنببا الهمببزة بندر البنات أصطفى قوله طيب نعم  الله ولد : جملة الشيخ
وصل؟ همزة اصطفى مع وهي قطعت لماذا

   اتستفها م: الطالب
؟ الوصل همزة أين وصل همزة : وليست الشيخ

  حذفت: الطالب 
اصطفى ومعنى التستفها م بهمزة عنها اتستغنا ء :  حذفت الشيخ

  اختار: الطالب 
 بمعنى هنا والتستفها م  : طيب الشيخ
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   التوبيخ: الطالب
علببى البنببات اصببطفى يكببو ن أ ن وينفببي يوبخهم والنفي : التوبيخ الشيخ
هنا التستفها م  الله هداية مالكم قوله طيب البنين

  للتوبيخ: الطالب 
))  تحكمون كيفو((  أحسنت كذلك : للتوبيخ الشيخ

   للتعجب: الطالب
؟ لكم ما قوله في المبتدأ خبر أين أيضا : وللتوبيخ الشيخ

  لكم: الطالب
 والمجرور الجار : لكم الشيخ

بمحذوف   متعلق: الطالب
أكببثر فيها المنا ن )) عبد تذكرون أفل((  قوله تما م الخبر :  وهو الشيخ

قرا ءة من
)) تذكرون)) و((  تذكرون أفل  (( : الطالب 
ككرون أفل: ((  الشيخ  لذكرون)) و((  تذ  بينها)) ت

ككرون  (( : الطالب )) تذ
ككرون((  : طيب الشيخ  واحدة  هذه)) تذ

ككرون  (( : الطالب )) تتذ
ككرون:  الشيخ ...اثنين في خطأ  ثلثة)) (( تتذ

حاضر كنت   ما: الطالب
؟ القرا ءات كم بحاضر فليس حاضرا يكن لم من حاضرا تكن : لم الشيخ

....المصحف   في: الطالب
ككرون: ((  الشببيخ ككرون و(( )) تتككذ ككرون((   طيببب)) تككذ  مببا)) تككذ
؟ وجهها

؟   معناها: الطالب
ككرون((  كانت لماذا معناها ما وجهها : ل الشيخ  )) تذ

...  : الطالب
 الثانية التا ء وين بالتا ء هي : ما الشيخ

تتذكرو ن    أصلها: الطالب
 التا ء فأدغمت تتذكرو ن :  أصلها الشيخ

   بالتا ء: الطالب
 بالتا ء التا ء : اين الشيخ

 بالذال   التا ء: الطالب
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)) مككبين سككلطان لكم (( أم تعببالى قببوله طيب بالذال : التا ء الشيخ
 ؟ متصلة أ م منقطعة هنا أ م تسامي

...  : الطالب
 : نعم الشيخ

   منقطعة: الطالب
جببارك قليببل قبببل احمد ذكرها ؟ المنقطعة علمة ايش : منقطعة الشيخ

 احد وبينه بينك ليس بالظبط
   نسيت: الطالب
ل طبقات فوقه امس وقبل امس دراس... هذه بالسرعة : نسيت الشيخ
خالد يا نعم  بالله ال قوة ول حول

بل بمعنى تكو ن أ ن 
طيببب  معببادل معهببا يببذكر ول والهمببزة بببل بمعنببى تكببو ن :  أ ن الشببيخ

والمتصلة
...  : الطالب
يببذكر ول والهمببزة بببل بمعنببى المنقطعببة المعببادل معها يذكر : و الشيخ

هنببا اولببى أيهمببا  معببادل معهببا ويببذكر أو بمعنببى  والمتصببلة معادل معها
 ؟ للشي ء مبين مظهر بمعنى أو بين بمعنى هنا مبين نجعل أ ن عليا ن

   مظهر: الطالب 
))  مبين سلطان لكم (( ام:  الشيخ

  المظهر: الطالب
 أولى كا ن : لماذا الشيخ

فببي هببذا اللز م مببن أولببى فهببو  متعببدي وكببل متعببدي   لنببه: الطببالب 
العبادات

 قياتسا : وهو الشيخ
وغيره اللز م يشمل   : المتعدي: الطالب
؟ هذا... لكم واضح واضح هو :  ما الشيخ

...  : الطالب
؟ ذلك : كيف الشيخ

 ولغيره لنفسه مظهر   لنه: الطالب
فقببد نفسه في البين بخلف بين نفسه في فهو غيره أبا ن ما : ل ن الشيخ

كلمببا يعنببي المتعببدي أبببا ن من يكو ن أ ن أمكن فإذا يبين ل وقد غيره يبين
يمكن ل أحيانا لكن احسن فهو المتعدي من تكو ن ا ن وامكن مبين جا ءت
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بمعنبى ولكن أبا ن بمعنى تقول أ ن يكو ن )) ل مبين ضلل لفي((  مثل
 اولى فهو أظهر أبا ن بمعنى مبين تكو ن أ ن أمكن إذا لكن بين

قببوله علببى مفببرع ) هببذا) بكتككابكم (( فأتوا تعالى الله :  قال الشيخ
فببأتوا مبببين تسببلطا ن لكببم كا ن فإ ن ) يعني) مبين سلطان لكم (( أم

(( وإن قوله مثل والعجاز للتحدي هنا والمر السلطا ن به الذي بكتابكم
)) مثلككه مككن بسككورة فأتوا عبدنا على نزلنا مما ريب في كنتم

الحجببة بببه الببذي بكتببابكم )) أي بكتابكم((  فقوله والعجاز للتحدي هذا
  والسلطا ن

تخاصبم ليسبت اليبة هبذه ل ن وهم أنه شك ل هذا التوراة المؤلف وقول
الببذين المشببركين تخاصببم إنما التوراة بذلك المراد إ ن نقول حتى اليهود
فيهببا ليسببت تسبباقطة النسببخ بعببض فببي ولهببذا الله بنات الملكئكة جعلوا

ذلككك فككأرونيقال"  النسخة هذه من أصح منها تسقطت التي والنسخة
أظهر ثم به تأتو ن الذي الكتاب ذلك في البنات لله أ ن أروني " يعني فيه

على يدل وهذا ذلك قولكم )) في صاكدقين كنتم إن((  بقوله إعجازهم
هببذا لببه بنات الملكئكة جعل تعالى الله أ ن فيه بكتاب يأتوا أ ن يمكن ل أنه

 مستحيل شي ء
(( وبين )) تعالى (( بينه المشركون )) أي وجعلوا" ((  قال ثم 

إنهككا بقولهم نسبا البصار عن لجتنانهم الملكئكة )) أي الجنة
يعود الضمير " جعل لمحضرون إنهم الجنة علمت ولقد الله بنات
كيببف قاكئببل قببال فببإ ن الله بنات الملكئكة إ ن قالوا الذين المشركين على
السياق أ ن يعني السياق في مذكور إنه قلنا مذكور غير إلى الضمير يرجع
بينا ظاهرا اتسما يكو ن أ ن الضمير مرجع في يلز م ول الضمير مرجع يعين
اللببه قببال ببه عومبل كبذا ببه المببراد أ ن على السياق دل فإذا بلز م ليس

تككوارت حككتى ربككي ذكككر عككن الخيككر حككب أحببككت (( إني تعببالى
أنببه مع الشمس على يعود توارت قوله في بالفاعل ) المراد) بالحجاب

)) فككان عليهككا مككن (( كل تعالى وقال معروف لنه ذكر لها يسبق لم
يببدل السببياق ولكببن قريببب ذكببر لهببا يسبببق لم أنه مع الرض على عليها
بالسياق متعينا يكو ن قد الضمير مرجع إذ ن عليها

 يقببال)) نسككبا الجنة وبين((  وتعالى تسبحانه الله بين أي بينه جعلوا 
هببذه ل ن والخفببا ء التسببتتار حول تدور وكلها بالضم والجنة ، والجنة الجنة

ومنببه والخفببا ء التسببتتار المعنببى هذا حول تدور كلها والنو ن الجيم المادة
البسببتا ن الجنببة ومنه الجن الجنة ومنه الحمل الجنين ومنه القلب الجنا ن
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كببالترس السها م عن المقاتل به يستتر ما الجنة ومنه الكثيرة الشجار ذو
؟ هنببا بالجنببة المببراد فمببا الخفا ء المعنى هذا على تدور كلها المادة فهذه
نعببم قببال جنا يسمو ن الملكئكة " كيف الملكئكة المراكد"  المؤلف يقول
ذريبة هبم البذين كبالجن الغيبب عبالم فهبم العيبن عبن مستترو ن لنهم

ل ن جببدا ضببعيف القببول هببذا ولكببن المؤلببف إليببه ذهب ما هذا الشيطا ن
فككي يوسككوس (( الذي تعببالى اللببه قببال للملكئكة ل للجن اتسم الجنة

(( أم تعببالى وقببال الجببن ) يعنببي) والناس الجنة من الناس صدور
الببذي ببالجن يعبببر أ ن يمكن ول بمس أصابه جن ) أي) جنة به يقولون

الملكئكببة عببن بهببم يعبببر أ ن نببار مببن خلقوا الذين الله خلق أخص من هم
تعببالى اللببه قببال وجل عز الله خلق أشرف من وهم نور من خلقوا الذين

)) يعملون بأمره وهم بالقول يسبقونه ل مكرمون عباكد (( بل
إل يشككفعون ول خلفهككم ومككا أيككديهم بين ما (( يعلم ياولد انتبه
هنببا بالجنببة ) فببالمراد) مشككفقون خشككيته من وهم ارتضى لمن
المببراد نسبببا جعلببوا كيف ولكن نار من خلقوا غيبي خلق هم الذين الجن

هببو الببذي النسببب بل القرابة هو الذي النسب ليس... الصلة هنا بالنسب
ل لهببم قيببل اللببه بنببات الملكئكببة إ ن قالوا لما المشركين أ ن وذلك الصلة
تببزوج يصببفو ن عمببا وتسبببحانه وعل جببل الله إ ن نعم قالوا بزوجة إل بنات
جعلببوه الببذي النسببب هو هذا الله قاتلهم الملكئكة فولدت جنية الجن من
القرابببة صببلة ل الصبلة مطلبق هنبا بالنسببب فالمراد الجنة وبين الله بين

وأ ن اللببه كل م فببي الجنببة اتسببتعمال عليه تدل الذي المعنى هو هذا فقط
لهببم قيببل لمببا قببالوا أنهببم هببو التصال النسب ووجه الجن بالجنة المراد
تببزوج إنببه قالوا البنات جا ءت أين من الله بنات الملكئكة إ ن تقولو ن كيف
 الملكئكة له فولدت جنية
ما موجها المؤلف يقول ) طيب) الجنة علمت (( ولقد تعالى الله قال

" البصككار عككن " لجتنككانهم قال الملكئكة بالجنة المراد أ ن إليه ذهب
بنبات إنهببا بقبولهم نسبببا يقبول طيب جنا الملكئكة يسمي أ ن يبرر ل وهذا
قببال بصببحيح ليس القول هذا ولكن القرابة بمعنى هنا النسب فجعل الله

لمحضرون ذلك قاكئلي أي إنهم) " ) الجنة علمت (( ولقد تعالى
)) الجنككة علمككت (( ولقد فيها " محضرو ن فيها يعذبون النار في

والقسبم ظباهرا ن وهمبا وقبد الل م مؤكبدات بثلثبة مؤكبدة هبذه الجملة
ل هنببا والتأكيببد لمحضببرو ن إنهم الجنة علمت لقد وبالله والتقدير المقدر

جعلببوا الببذين الجببن هؤل ء أ ن يعني البلغة من يكو ن ما غاية في أنه شك
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أ ن يعلمو ن فإنهم هؤل ء يعلمه ل ما الله حكم في تعلم نسبا الله وبين بينه
ويبعثببو ن القيامببة يببو م يحضببرو ن تسببوف اللببه علببى كببذبوا الببذي هببؤل ء

قبباكئلي أي إنهم الجنة علمت ولقد قال ولهذا جرمهم يقتضيه بما ويعذبو ن
 فيها يعذبو ن للنار لمحضرو ن أنهم ذلك

للككه بأن يصفون عما له تنزيها))  الله سبحان((  تعالى الله قال 
مصببدر اتسببم انببه قولنببا معنببى تسبح مصدر اتسم هذه الله " تسبحا ن ولدا
تسبببيحا تسبببح؟ من المصدر هو فما تسبح فعله مصدر اتسم أنه يعني تسبح
معنببى تضمنت كلمة كل ل ن مصدر اتسم فهي تسبيح بمعنى تسبحا ن لكن

بمعنببى كل م منهببا كببثيرة وأمثلتببه مصببدر اتسم فهي حروفه دو ن المصدر
اللببه" رحمه المؤلف يقول الله وتسبحا ن طيب تسليم بمعنى تسل م تكليم

أمريببن على عنه الله ينزه ما يدور ؟ عنه الله ينزه الذي " فما له تنزيها
والثبباني الكمببال من لنفسه أثبت فيما النقص المخلوقين ومماثلة النقص
لد الول عن تعالى الله قال المخلوقين مماثلة عق عل عو عنا ((  لق عل هت عخ عوا عم لس ال

عض لر ل
ع عما عوا عما عو له عن لي هة هفي عب لت تم هس ليا كمببال علببى يببدل ]هذا38)[ق:)   عأ

مببع يعنببي القوة لنقص ) نفي) لغوب من مسنا (( وما والقوة القدرة
اللببه يمببس لببم خلقهببا فببي المدة وقصر العظيمة المخلوقات هذه عظم

هببذا طيببب والعيببا ء التعببب مببن يعنببي اللغوب من شي ء وتعالى تسبحانه
عببن ) تنزيه) شيء كمثله (( ليس تعالى وقال نقص ؟ ايش عن تنزيه

علببى يدور به الله يوصف الذي التنزيه نقول هذا فعلى المخلوقين مماثلة
الكمببال مببن لنفسببه أثبببت فيمببا أي كماله في النقص عن : تنزيه شيئين
ذكرنبباه مببا الدلببة من وعرفتم المخلوقين مماثلة والثاني نقص فيه ليس

إ ن قببالوا بأ ن أيضا والمماثلة النقص من يعني))  يصفون عما((  وقوله
يتضببمن الولد ثبوت ل ن وتعالى تسبحانه بالله يليق ل وصف وهذا ولدا لله

اللببه وصبفوا للبه الولببد ببدعواهم فهبم أيضببا النقبص ويتضبمن المماثلبة
المخلوقات بمماثلة ووصفوه بالنقص

) عباد) المخلصين الله عباكد إل يصفون عما الله (( سبحان قال 
بمعنببى والتعبببد الببذليل بمعنببى فالعابببد الببذل مببن مببأخوذة العبودية الله

للقببدر تببذلل يعني للشرع وعبودية للقدر عبودية نوعا ن والعبودية التذلل
وهو إل إنسا ن من ما أحد لكل عامة فإنها القدر عبودية أما للشرع وتذلل
عبوديببة هببذه ؟ فبباهمين إطلقببا منه يتخلص أ ن يمكن ل الله لقدر متذلل
(( إن تعببالى قبوله ذلببك ودليببل القببدر أما ذليل الله لقدر عابد كل القدر
مببن ) كل) عبدا الرحمن آتي إل والرض السماوات في من كل
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ذلببه عببن يخببرج أ ن يمكن ل له ذليل لله عباد فهو والرض السماوات في
ففرعببو ن المعنببى بهببذا للببه عبببد الناس وأطغى الناس أعتى حتى لقدره

عبوديبة الثباني الغبرق أدركبه ولهبذا ؟ كبذلك اليبس المعنى بهذا لله عبد
لببم الكببافرين ل ن بببالمؤمنين خبباص وهببذا الله لشرع التعبد يعني الشرع
تعببالى قوله وأدلته ذلك أمثلة ومن مستكبرو ن هم بل بشرعه لله يتعبدوا

) فببالمراد) هونككا الرض علككى يمشككون الذين الرحمن (( وعباكد
؟.  ايش هنا بالعبودية
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